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Não foi difícil cair nas graças de Seu Amalfi. Direto, 
sincero, amoroso, foi logo falando de sua vida, 

com um jeito meio solto, especial, como quem vai mon-
tando uma sequência de cenas em nosso pensamento. 
De início, estáticas e em preto e branco, e, aos poucos, 
em impulsos coloridos. Depois de uma ou outra per-
gunta, quase nem precisei falar mais nada. Apenas ouvir, 
entregar-se à brincadeira da memória era o que bastava.

Ele foi contando, contando e imagens foram se insta-
lando em mim como quem entra em um filme.

“Esse cheirinho de café pendurado no vento leve 
conduz a meu tempo mais antigo.

Pensei ouvir bem baixinho um fiapo de uma canção 
napolitana e tudo veio à tona. Logo lembrei-me de minha 
mãe torrando café, fazendo o pão, a macarronada. Bem 
que procuro não pensar muito para não marejar os olhos.

O começo de tudo foi na Itália. De lá vieram meus 
pais. Fugidos do horror da guerra, acabaram por fazer a 
vida aqui em São Paulo, onde nasci.

É a partir dessas lembranças que minha cabeça 
parece uma máquina de fabricar filmes.

Recordo muita coisa. Não só do que minha mãe con-
tava, mais ainda das que eu vivi.

Lá pelos idos de 1929, com cerca de sete anos de idade, 
era menino feito. Minha vida era um misto de cowboy com 
Tarzan. Onde hoje fica o Shopping Center Norte era só 
mato, água e muita, muita terra. Era lá meu paraíso. Meu 
e dos meus amigos: o Vitorino, o Zacarias... Vivia para 
jogar futebol, nadar, pescar e  caçar passarinhos.

Uma brincadeira de que gostávamos muito era ‘cho     -
car o trem’. Sabe o que é isso?

Era subir rapidinho no trem em movimento. Ele 
andava bem devagar, é claro, levando pedras da Serra da 
Cantareira para construir a cidade. Com o tempo seu 
trajeto se encheu de bairros: Tucuruvi, Jaçanã, Vila 

Mazzei, Água Fria e mais o que há agora. Lembra aquela 
música do Adoniran? Tem a ver com esse trem...

Da escola não gostava tanto. Não era um bom aluno, 
mas era esperto, vivido. Isso sim. O que acabava aju-
dando em muitas situações... Em um abrir e fechar dos 
olhos da memória lá estão a escola, o corre-corre das 
crianças e todos eles, intactos e em plena labuta do dia: 
Dona Albertina, Dona Isabel, Seu Luís, os professores. 
Ainda o Seu Peter, o diretor, e Seu Luigi, o servente. 
Quantas vezes em meio à cópia da lousa, que seguia 
plena em silêncio e dever, disparava um piscar envie-
sado para meus companheiros de time. Quebrávamos as 
pontas dos lápis e com o descaramento e a falsa preten-
são de deixarmos todos eles apontadinhos para a letra 
ficar bem desenhada e bem bonita nas nossas brochu-
ras, lá íamos nós, atrás da porta e com a gilette em 
punho, armar em cochichos a melhor estratégia para o 
próximo jogo. Tudo lorota!

Meio moleque, meio mocinho, sempre dava algum 
jeito de arranjar um dinheirinho para ir à Voluntários, 
uma das poucas ruas calçadas do bairro, nas matinês do 
cine Orion.

Meu figurino era feito por minha mãe: uma camisa 
clara, bem limpa e passadinha com ferro de brasa. 
Com meus colegas ia ver o que estava em cartaz. Ban-
gue-bangue era o melhor. Lembro-me do Buck Jones, 
do Rin Tin Tin, do Roy Rogers e mais uma porção 
daqueles bambas do momento. Também me recordo 
do cine Vogue e de Seu Carvalho, seu dono e opera-
dor, que, ao constatar a enorme fila na bilheteria, dizia 
para nós, garotos, com certo orgulho solene, só haver 
lugares em pé. Entrávamos mesmo assim. Depois de 
alguns minutos já tínhamos nossos lugares escolhidos 
e... sentados. No escurinho do filme começado, quei-
mávamos um barbante malcheiroso que fazia todo 

Como num filme
Antonio Gil Neto
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mundo desaparecer de nosso lugar 
preferido. Comédia pura, não é?

Com o passar dos anos, veio o tempo 
do trabalho para valer. De aprendiz de químico tornei-me 
o titular na fábrica de perfumes dos libaneses. Fiz de 
tudo lá: brilhantina, rouge, pó de arroz, produtos muito 
usados na época. Veio também o tempo do namoro sério 
e, com ele, o cinema com sorvete a dois. Minha vida era 
um filme de aventuras, mais que outra coisa. Tive de 
vencer muitos obstáculos. E foi um bom tempo assim.

Construir uma família não é fácil, mas, como se sabe, 
o amor sempre vence.

Como nos filmes de amor, acabei me casando em 
technicolor e em cinemascope, como um galã, com minha 
Mercedes, mais bonita que Greta Garbo ou qualquer 
outra estrela de Hollywood. Com ela comecei a frequen-
tar o centro de São Paulo. Íamos de bonde elétrico, des-
cíamos na Praça do Correio e andávamos de braços 
dados pelos pontos mais elegantes da cidade.

Misturados aos carros que pertenciam a gente muito 
rica, estavam os cabriolés, uma espécie de carroça puxada 
a cavalos... Na Avenida São João estavam os melhores 
cinemas: o Marabá, o Olido, com seus camarotes e frisas. 
Quantos filmes! O Canal de Suez, E o Vento Levou!, O 
Morro dos Ventos Uivantes. Vejo-nos direitinho, como em 
um musical, indo para a cidade de bonde. O condutor, o 
Delmiro, mais parecia um bailarino, um Fred Astaire tro-
pical, por conta dos trejeitos, malabarismos de corpo que 
fazia ao parar, descer, cumprimentar, receber as pessoas, 
acomodá-las e, enfim, conduzir o bonde.

Era mais que um motorneiro. Esse era um show à parte!
Se bem me lembro, o cinema me acompanhou a 

vida inteira. Isso porque sou do tempo do cinema 
mudo, veja você, onde os violinos e o piano faziam 
nossa imaginação ouvir as vozes e sentir as emoções 
dos artistas que passavam rápidos nas telas. Depois 

veio o cinema falado e para nós 
isso era a maior e a melhor 
invenção. Olhando para o que 

se passou, constato que fui um bom frequentador das 
telas. Com chuva ou com sol!

Até nossa primeira filha, com poucos meses de 
idade, não impedia nossa diversão preferida! Era nossa 
figurante proibida. Íamos ao Bom Retiro, ao cine Lux. 
Lá eu conhecia todo mundo e sentávamos com a 
menina nos braços bem na última fila, caso precisásse-
mos sair às pressas para acalmar um choro repentino. 
Assistimos a tantas histórias e nossa menina dormia 
profundamente. Quase sempre.

Talvez por conta do trabalho, das exigências da vida, 
dos cuidados com a família e mesmo com a facilidade 
da televisão, acabei me dando conta de que fiquei muito 
tempo sem ir ao cinema. Engraçado, agora que estou 
praticamente sozinho, em consequência das perdas que 
a vida nos traz, o cinema volta com toda a força. Não 
perco quase nada do que passa nos shoppings  perto de 
casa. Tudo é mais confortável, imenso. Mas tudo é mais 
barulhento, apressado e real demais. Não sobra muito 
tempo para sonharmos.

Mesmo assim, quero ir a outros cinemas desta 
cidade que cresceu e cresce tanto. O jeito é me armar 
de um celular para que minha filha não fique tão preo-
cupada comigo por causa dessas minhas novas aventuras 
cinematográficas.”

Quando releio o que está escrito, não sei onde está o 
que o seu Amalfi me contou e onde está o que projetei 
de sua vida em mim. Engraçado mesmo! Perdi-me nos 
labirintos da imaginação, onde o presente e o passado se 
fundem em um só desenho. A memória brinca com o 
tempo, como em um filme, como uma criança feliz.

Texto escrito com base no depoimento de  
Amalfi Mansutti, 82 anos.
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Pulávamos os muros e ganhávamos os quintais das casas 
vizinhas, enormes e cheias de fruteiras e de toda a sorte de 

animais, gatos, cachorros, galinhas, patos, marrecos e outros 
mais. Chupando mangas, gostosas mangas, mangas-espada, 
mangas-rosa e manguitos, esses quase sempre os mais saboro-
sos, dividíamos os times e organizávamos as peladas de fundo 
de quintal que exigiam grande malabarismo de nossa parte, 
com as frondosas árvores para driblar e grandes irregularidades 
no terreno para contornar.

Usávamos “bolas de meias”, preparadas por nós mesmos 
com papel de jornal compactado e colocado dentro de uma meia 
de mulher, mas já começávamos a usar bolas de borrachas e as 
“bolas-de-pito”, que eram bolas de couro, com pito para fora e 
que tínhamos o cuidado de envergar para dentro, para evitar 
arranhaduras.

Gostosas, memoráveis tardes que se prolongavam até a noi-
tinha, parando-se apenas quando não havia mais sol e quando 
não podíamos mais ignorar os gritos que vinham de nossa casa, 
para tomar banho, mudar de roupa e ir jantar.

As mesmas misteriosas ordens faziam-nos começar a desen-
gavetar nossos times de botão para a temporada que iria se iniciar. 
Os botões eram polidos e engraxados.

Descobríamos, nos botões das capas e dos jaquetões e, 
também, nas tampas de remédios, promissores craques. 

Nossos pais começavam a estranhar, sem encontrar 
qualquer explicação para o fato, o desaparecimento 
das tampas dos xaropes e dos botões das roupas. 
Esses craques em potencial, novos valores que sur-

giam, eram devidamente prepara-
dos e passávamos dias a  lixá-los e, 
para lhes dar mais peso e maior 
aderência à mesa, a enchê-los com 
parafina derretida. Trabalho que 

levava às vezes algumas semanas, os novos craques sendo testa-
dos exaustivamente até que nos déssemos por satisfeitos e os 
considerássemos prontos e aprovados para as grandes competi-
ções pela frente.

Os botões de chifre, preparados pelos presos da Casa de 
Detenção, onde íamos comprá-los, começavam, pela sua robus-
tez e pela potência de seus chutes, a ganhar nossa preferência. 
Não gostávamos, porém, daqueles botões que vinham do Sul, de 
plástico, todos iguais, diferençando-se uns dos outros apenas 
pelas “camisas” que traziam coladas sobre si, com as cores dos 
clubes cariocas. Preferíamos, nós mesmos, pregar as cores do 
nosso time preferido, no meu caso o Santa Cruz.

Cada botão ganhava seu nome, Perácio, Leônidas, Patesko, 
Pitota, Sidinho, Siduca... botões que já não tenho mais, desapa-
recidos misteriosamente ao longo do tempo. Meu ponta-
-esquerda, Tarzan, que tantas alegrias me deu, com suas arran-
cadas para o campo adversário e com seus mirabolantes gols, 
que fim terá levado?

Preferíamos usar as bolas de farinha, arredondadas cuida-
dosamente na palma da mão e que permitiam um bom controle, 
correndo menos que as de miolo de pão e não tanto quanto as 
de borracha.

Dentro daquelas regras que adotávamos e que permitiam 
que continuássemos a jogar enquanto não  perdêssemos o controle 
da bola, éramos obrigados, quando nos sentíamos em condições de 
tentar o chute a gol, a avisar o adversário: “Defenda-se!” ou “Pre-
pare-se!”, dando tempo a que ele posicionasse melhor o seu 
goleiro e puxasse, para junto dele, os beques, geralmente bem 
altos, com a finalidade de dificultar o chute rasteiro.

As partidas eram irradiadas por um de nós, ao  estilo de José 
Renato, o famoso locutor esportivo da PRA-8, e os gols, quando 
convertidos, eram gritados histericamente, incomodando toda 
a vizinhança.

Antes que o tempo apague… 2ª- ed. Recife:  
Editora Comunicarte, 1996. 

Meus tempos de criança
Rostand Paraíso



[...] Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo 
carioca. Papai e mamãe, mais o primo — feliz proprietário de uma 
“baratinha” — nos levavam, todos empilhados, a passear pela 
cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o 
Morro da Urca e o Pão de Açúcar — ai, que emoção — pelo funi-
cular, o “bondinho” pendurado entre aqueles enormes rochedos. E 
de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela 
paisagem de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de 
nossos olhos, quando subimos — passageiros de outro trenzinho 
incrível, quase vertical — ao alto do Corcovado. Ali ainda não se 
erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão-postal do 
Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho 
que pareça, bem mais “divino” ao natural, sem ela. 

Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda 
bastante deserta, e na Tijuca, com a sua floresta e a sua linda Casca-
tinha. “Cascatinha”, por sinal, era o nome da cerveja que papai 
tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos 
num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná.

Não deixamos de passear pelo centro da cidade, na elegantís-
sima Rua do Ouvidor, e na muito chique Cinelândia, em frente ao 
Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares e sorveterias na 
calçada. E, claro, na Avenida Rio Branco, reta, larga, e imponente, 
embicando no cais do porto, por onde chegamos ao Brasil pela 
primeira vez.

E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira 
impressão — e que impressão! — do carnaval brasileiro. Eu já 
tinha ouvido falar em carnaval: na Europa, era famoso o carnaval 
de Nice, na França, com a sua decantada batalha de flores; e o 
carnaval de Veneza, mais exuberante, tradicional, com gente fanta-
siada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também 
os luxuosos, e acho que “comportados”, bailes de máscaras, em 
muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em fasching, carnevale, 
Mardi Gras — vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos, no 
Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer 
imaginar nos meus sonhos mais desvairados.

Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele “corso” — 
o desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-cho-
que, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. 
Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças, de todos os 
tipos, de todas as cores, de todos os trajes — todos dançando e can-
tando, pulando e saracoteando, jogando confetes e serpentinas que 
chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos 
carros... E os lança-perfumes, que que é isso, minha gente! E os 
“cordões”, os “ranchos”, os “blocos de sujos” — e todo o mundo se 
comunicando, como se fossem velhos conhecidos, se tocando, brin-
cando, flertando — era assim que se chamavam os namoricos fortui-
tos, a paquera da época —, tudo numa liberdade e descontração 
incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e com-
portados... Tanto que, ainda vários anos depois, uma marchinha 
carnavalesca falava, na sua letra alegremente escandalizada, da 
“moreninha querida... que anda sem meia em plena avenida”.

Ah, as marchinhas, as modinhas, as músicas de carnaval, mali-
ciosas, buliçosas e engraçadas, algumas até com ferinas críticas 
políticas... E os ritmos, e os instrumentos — violões, cuícas (coisa 
nunca vista!), tamborins, reco-recos... 

E finalmente, coroando tudo, as escolas de samba, e o desfile 
feérico dos enormes carros alegóricos das sociedades carnavalescas 
— coisa absolutamente inédita para nós — com seus nomes esqui-
sitos, “Fenianos”, “Tenentes do Diabo” — cada qual mais impo-
nente, mais fantástico, mais brilhante, mais deslumbrante, mais 
mirabolante — e, para mim, nada menos que acachapante!

E pensar que a gente não compreendia nem metade do que 
estava acontecendo! Todo aquele alarido, todas aquelas luzes, toda 
aquela agitação, toda aquela alegria desenfreada — tudo isso nos 
deixou literalmente embriagados e tontos de impressões e sensa-
ções, tão novas e tão fortes que nunca mais esqueci aqueles dias 
delirantes. Vi muitos carnavais depois daquele, participei mesmo 
de vários, e curti-os muito. Mas nada, nunca mais, se comparou 
com aquele primeiro carnaval no Rio de Janeiro, um banho de 
Brasil, inesquecível...

Transplante de menina. 3ª- ed. São Paulo: Moderna, 2003.

Transplante de menina
Tatiana Belinky
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Vovô veio da Itália com toda a família, contratado como 
colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, 

em São Paulo. Nona Pina passou a viagem toda rezando, 
pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. 
Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer 
em alto-mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se 
muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, 
adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no porto de Santos.

A família fora contratada por intermédio de compatriotas 
do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos 
aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras: 
“Venham! O Brasil é a terra do  futuro, a terra da ‘cucagna’... 
pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem...”

Com os Da Col, no mesmo navio, viajaram outras famílias 
da região, todos na mesma esperança de vida melhor nesse país 
promissor. Viajaram já contratados, a subsistência garantida.

Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a 
qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão 
de carga.

Ao chegar à fazenda, Eugênio Da Col deu-se conta, em 
seguida, de que não existia ali aquela “cucagna”, aquela fartura 
tão propalada. Tudo que ele idealizara não passava de fantasia; 
as informações recebidas não correspondiam à realidade: o 
que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafan te, começando 
antes do nascer do sol; homens e crianças cumpriam o mesmo 
horário de serviço. Colhiam café debaixo de sol ardente, os 
três filhos mais velhos os acompanhando, sob a vigilância de 
um capataz odioso. Vivendo em condições precárias, ganha-
vam o suficiente para não morrer de fome.

A escravidão já fora abolida no Brasil, havia tempos, mas 
nas fazendas de café seu ranço perdurava.

Notificados, certa vez, de que deviam reunir-se, à hora do 
almoço, para não perder tempo de trabalho, junto a uma fron-
dosa árvore, ao chegar ao local marcado para o encontro os colo-
nos se depararam com um quadro deprimente: um trabalhador 
negro amarrado à árvore. A princípio, Eugênio Da Col não enten-
deu nada do que estava acontecendo, nem do que ia acontecer, 
até divisar o capataz que vinha se chegando, chicote na mão. 
Seria possível, uma coisa daquelas? Tinham sido convocados, 
então, para assistir ao espancamento do homem? Não houve 
explicações. Para quê? Estava claro: os novatos deviam apren-
der como se comportar; quem não andasse na linha, não obe-
decesse cegamente ao capataz, receberia a mesma recompensa 
que o negro ia receber. Um exemplo para não ser esquecido.

O negro amarrado, suando, esperava a punição que não 
devia tardar; todos o fitavam, calados.

De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de 
couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? 
Revoltado, cego de indignação, o jovem co lono  Eugênio Da 
Col não resistiu; não seria ele quem presenciaria impassível 
ato tão covarde e selvagem.

Impossível conter-se!
Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arreba-

tando-lhe o látego das mãos.
Apanhado de surpresa, diante da ousadia do italiano, per-

plexo, o capataz acovardou-se.
O chicote, sua arma, sua defesa a garantir-lhe a valentia, estava 

em poder do “carcamano”; valeria a pena reagir? Revoltado, 

O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando 
ele narrava a viagem dos Gattai — que era o nome da família de seu pai —, Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô 

materno, escutava atentamente.  Então, pediu a ele que também contasse a história da família da mãe, os Da Col.

Parecida mas diferente
Zélia Gattai
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fora de si, esbravejando contra o  capataz em seu dialeto dos 
Montes Dolomitas, o rebelde  pedia aos companheiros que se 
unissem para defender o negro. Todos o miravam calados. 
Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Cer-
tamente sim, mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude 
frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava 
o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos...

De repente, como num passe de mágica, o negro viu-se 
livre das cordas que o prendiam à árvore. O  capataz apavorou-se. 
Quem teria desatado os nós. Quem teria?

O topetudo não fora, estava ali em sua frente, gesti-
culando, gritando frases incompreensíveis, ameaçador, de 

chicote em punho... O melhor era desaparecer o quanto antes, 
rapidamente: “esses brutos poderiam rea gir contra ele. A pru-
dência mandava não facilitar”.

Nessa mesma tarde, a família Da Col foi posta na estrada, 
porteira trancada para “esses rebeldes imundos”. Estavam des-
pedidos. Nem pagaram o que lhes deviam. “Precisavam ressar-
cir-se do custo do transporte de Santos até a fazenda...” E fim.

Pela estrada deserta e infinita, seguiu a família,  levando as 
trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, 
além da honradez, da coragem e da fé em Deus.

Anarquistas, graças a Deus. 11ª- ed.  
Rio de Janeiro: Record, 1986.

Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Pode-
ria ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos 

automóveis importados, circulando pelas ruas da cidade; 
grossos tubos, situados nas laterais externas dos carros, des-
prendiam, em violentas explosões, gases e fumaça escura. 
Estridentes fonfons de buzinas, assustando os distraídos, 
abriam passagem para alguns deslumbrados motoristas que, 
em suas desabaladas carreiras, infringiam as regras de trânsito, 
muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 quilô-
metros à hora, velocidade permitida somente nas estradas. Fora 
esse detalhe, o do trânsito, a cidade crescia mansamente. Não 
havia surgido ainda a febre dos edifícios altos; nem mesmo o 
“Prédio Martinelli” — arranha-céu pioneiro em São Paulo, se 
não me engano do Brasil — fora ainda construído. Não existia 
rádio, e televisão, nem em sonhos. Não se curtia som em 
aparelhos de alta-fidelidade. Ouvia-se música em gramofones 
de tromba e manivela. Havia tempo para tudo, ninguém se 

afobava, ninguém andava depressa. Não se abreviavam com 
siglas os nomes completos das pessoas e das coisas em geral. 
Para que isso? Por que o uso de siglas? Podia-se dizer e ler 
tranquilamente tudo, por mais longo que fosse o nome por 
extenso — sem criar equívocos — e ainda sobrava tempo para 
ênfase, se necessário fosse.

Os divertimentos, existentes então, acessíveis a uma famí-
lia de poucos recursos como a nossa, eram poucos. Os valores 
daqueles idos, comparados aos de hoje, no entanto, eram outros; 
as mais mínimas coisas, os menores acontecimentos, tomavam 
corpo, adquiriam enorme importância. Nossa vida simples era 
rica, alegre e sadia. A imaginação voando solta, transformando 
tudo em festa, nenhuma barreira a impedir meus sonhos, o riso 
aberto e franco. Os divertimentos, como já disse, eram poucos, 
porém suficientes para  encher o nosso mundo.

Anarquistas, graças a Deus. 11ª- ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1986.

Os automóveis invadem a cidade
Zélia Gattai
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(Oficina 5)

[...] Morávamos sempre em casarões enormes, de gran-
des portas, varandas e tetos altíssimos, e meu pai, que sem-
pre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para 
casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que apa-
recia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma gela-
deira e recebemos visitas para examinar o impressionante 
armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os pri-
meiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e 
meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos, 
que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a 
escutar e comentar.

Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre 
foi obsedada por livros e às vezes ainda arma brigas ferozes 
por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apro-
priação indébita. Meu avô furtava livros de meu pai, meu pai 
furtava livros de meu avô, eu furtava livros de meu pai e 
minha irmã até hoje furta livros de todos nós. A maior casa 
onde moramos, mais ou menos a partir da época em que 
aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e 
gabinete de meu pai, mas os livros não cabiam nela — na 
verdade, mal cabiam na casa. E, embora os interesses básicos 
dele fossem Direito e História, os livros eram sobre todos os 
assuntos e de todos os tipos. Até mesmo ciências ocultas, 
assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele às vezes se 
trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos, para 
depois sair e dirigir olhares magnéticos aos circunstantes, só 
que ninguém ligava e ele desistia temporariamente. Havia uns 
livros sobre hipnotismo e, depois de ler um deles, hipnotizei 
um peru que nos tinha sido dado para um Natal e, que, como 
jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quin-
tal e, não sei por quê, era conhecido como Lúcio. Minha mãe 
se impressionou, porque, assim que comecei meus passes 

hipnóticos, Lúcio estacou, pareceu engolir em seco e ficou 
paralisado, mas meu pai — talvez porque ele próprio nunca 
tenha conseguido hipnotizar nada, apesar de inúmeras tenta-
tivas — declarou que aquilo não tinha nada com hipnotismo, 
era porque Lúcio era na verdade uma perua e tinha pensado 
que eu era o peru.

[...] Durante toda a minha infância, havia dois tipos bási-
cos de leitura lá em casa: a compulsória e a livre, esta última 
dividida em dois subtipos — a livre propriamente dita e a 
incerta. A compulsória variava conforme a disposição de meu 
pai. Havia a leitura em voz alta de poemas, trechos de peças de 
teatro e discursos clássicos, em que nossa dicção e entonação 
eram invariavelmente descritas como o pior desgosto que ele 
tinha na vida. Líamos Homero, Camões, Horácio, Jorge de 
Lima, Sófocles, Shakespeare, Euclides da Cunha, dezenas de 
outros. Muitas vezes não entendíamos nada do que líamos, 
mas gostávamos daquelas palavras sonoras, daqueles conflitos 
estranhos entre gente de nomes exóticos, e da expressão 
comovida de minha mãe, com pena de Antígona e torcendo 
por Heitor na Ilíada. Depois de cada leitura, meu pai fazia sua 
palestra de rotina sobre nossa ignorância e, andando para 
cima e para baixo de pijama na varanda, dava uma aula gran-
diloquente sobre o assunto da leitura, ou sobre o autor do 
texto, aula esta a que os vizinhos muitas vezes vinham assistir. 
Também tínhamos os resumos — escritos ou orais — das lei-
turas, as cópias (começadas quando ele, com grande escân-
dalo, descobriu que eu não entendia direito o ponto e vírgula 
e me obrigou a copiar sermões do Padre Antônio Vieira, para 
aprender a usar o ponto e vírgula) e os trechos a decorar. [...] 

João Ubaldo Ribeiro. Um brasileiro em Berlim. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

Memória de livros
João Ubaldo Ribeiro
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(Oficina 3)

(Oficina 8)

Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os 
livros era livre (tinha que ser, pensando bem, porque eles 

estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro), de 
maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a 
ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, 
fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me trai a vã 
memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, 
eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as 
letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. 
Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como 
uma grande sede de saber cruelmente insatisfeita e queria que 

eu aprendesse a ler já aos quatro anos, sendo demovido a 
muito custo, por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que 
completei seis anos, ele não aguentou, fez um discurso 
dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma 
questão de juntá-las e, além de tudo, ele não suportava mais 
ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse 
uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma 
cartilha, uma tabuada e um caderno e 
me levou à casa de D. Gilete. 

João Ubaldo Ribeiro. Um brasileiro em 
Berlim. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

[...] Nas férias escolares, ela ia me buscar para que eu as 
passasse com ela, e meu pai ficava preocupado.

— D. Amália — dizia ele, tratando-a com cerimônia na 
esperança de que ela se imbuísse da necessidade de aten-
dê-lo —, o menino vai com a senhora, mas sob uma condição. 
A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, 
cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a 
senhora lê.

— Senhor doutor — respondia minha avó —, sou avó 
deste menino e tua mãe. Se te criei mal, Deus me perdoe, foi a 
inexperiência da juventude. Mas este cá ainda pode ser salvo e 
não vou deixar que tuas maluquices o infelicitem. Levo o 
menino sem condição nenhuma e, se insistes, digo-te muito 
bem o que podes fazer com tuas condições e vê lá se não me 
respondes, que hoje acordei com a ciática e não vejo a hora de 

deitar a sombrinha ao lombo de um 
que se atreva a chatear-me. Passar bem, Senhor doutor.

E assim eu ia para a casa de minha avó Amália, onde ela 
comentava mais uma vez com meu avô como o filho estudara 
demais e ficara abestalhado para a vida, e meu avô, que queria 
que ela saísse para poder beber em paz a cerveja que o médico 
proibira, tirava um bolo de dinheiro do bolso e nos mandava 
comprar umas coisitas de ler — Amália tinha razão, se o menino 
queria ler, que lesse, não havia mal nas leituras, havia em cer-
tos leitores. E então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, 
para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num par-
que perto da casa dela e cujo dono já estava acostumado 
àquela dupla excêntrica. [...]

João Ubaldo Ribeiro. Um brasileiro em Berlim.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

Memória de livros
João Ubaldo Ribeiro

Memória de livros
João Ubaldo Ribeiro
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Quarta-feira, 28 de agosto (de 1895).
Faço hoje quinze anos. Que aniversário triste!
Vovó chamou-me cedo, ansiada como está, coitadinha, e 

deu-me um vestido. Beijou-me e disse: “Sei que você vai ser 
sempre feliz, minha filhinha, e que nunca se esquecerá de sua 
avozinha que lhe quer tanto”. As lágrimas lhe correram pelo 
rosto abaixo e eu larguei dos braços dela e vim desengasgar-me 
aqui no meu quarto, chorando escondida.

Como eu sofro de ver que mesmo na cama, penando com 
está, vovó não se esquece de mim e de meus deveres e que eu 
não fui o que devia ter sido para ela! Mas juro por tudo, aqui 
nesta hora, que vovó melhorando eu serei um anjo para ela e 
me dedicarei a esta avozinha tão boa e que me quer tanto.

Vou agora entrar no quarto para vê-la e já sei o que ela vai 
me dizer: “Já estudou suas lições? Então vá se deitar, mas pro-
cure antes alguma coisa para comer. Vá com Deus”.

Minha vida de menina. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1942.

“Quando eu morei na Nigéria, ouvi de vários descenden-
tes de ex-escravos retornados do Brasil que seus ante-

passados trouxeram consigo, um saquinho de ouro em pó. E 
que os menos afortunados desembarcavam em Lagos com os 
instrumentos de seu ofício e alguns rolos de tabaco, mantas de 
carne-seca e barriletes de cachaça, para com eles reiniciar a 
vida. É provável que tenha sido também assim, com seu con-
trabando de ouro ou o seu tanto de fumo e jeritiba, que alguns 
dos traficantes brasileiros instalados no golfo do Benin 
 começaram os seus negócios.

Não foi este, porém, ao que parece, o caso de Francisco 
Félix de Souza. A menos que estivesse mentindo, quando 
disse ao reverendo Thomas Birch Freeman que chegara à 
Costa sem um tostão e que foram de indigência os seus pri-
meiros dias africanos – confissão corroborada por um pará-
grafo de Theophilus Conneau, no qual se afirma que Fran-
cisco Félix começou a carreira a sofrer privações e toda a sorte 

de problemas. Outro contemporâneo, o comandante Frede-
rick E. Forbes, foi menos enfático, porém claro: Francisco 
Félix era um homem pobre, quando desceu na África.

Que ele tenha, de início, como declarou, conseguido 
sobreviver com os búzios que furtava dos  santuários dos 
deuses, não é de estranhar-se. Os alimentos eram muito 
baratos naquela parte do litoral. Numa das numerosíssimas 
barracas cobertas de palha do grande mercado de Ajudá, 
recebia-se da vendedora, abrigada sob o teto de palha ou 
sentada num tamborete atrás do trempe com seu tacho 
quente, um naco de carne salpicado de malagueta contra 
dois ou três cauris. Custava outro tanto um bocado de 
inhame,  semienvolto num pedaço de folha de bananeira e 
encimado por lascas de peixe seco. E talvez se obtivesse por 
uma só conchinha um acará.

Francisco Félix de Souza, mercador de escravos.   
Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Editora da UERJ, 2004.

Minha vida de menina
Helena Morley

Mercador de escravos
Alberto da Costa e Silva
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A gente morava no patrimônio de Pedra Lisa.  Pedra Lisa 
era um arruado de 13 casas e o rio por detrás. Pelo arruado 

passavam comitivas de boiadeiros e muitos andarilhos. Meu 
avô botou uma Venda no arrua do. Vendia toucinho, freios, 
arroz, rapadura e tais. Os mantimentos que os boiadeiros 
compravam de passagem. Atrás da Venda estava o rio. E uma 
pedra que aflorava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, 
ia lavar a pedra onde as garças pousavam e cacaravam. Na 
pedra não crescia nem musgo. Porque o cuspe das garças 
tem um ácido que mata no nascedouro qualquer espécie de 
planta. Meu avô ganhou o desnome de 
Lavador de Pedra. Porque toda tarde 
ele ia lavar aquela pedra.

A Venda ficou no tempo abando-
nada. Que nem uma cama ficasse 
abandonada. É que os boiadeiros 

agora faziam atalhos por outras estradas. A Venda por isso 
ficou no abandono de morrer. Pelo arruado só  passavam 
agora os andarilhos. E os andarilhos paravam sempre para 
uma prosa com o meu avô. E para dividir a vianda que a mãe 
mandava para ele. Agora o avô morava na porta da Venda, 
debaixo de um pé de jatobá. Dali ele via os meninos rodando 
arcos de barril ao modo que bicicleta. Via os meninos em 
cavalo de pau correndo ao modo que montados em ema. Via 
os meninos que jogavam bola de meia ao modo que  de couro. 
E corriam velozes pelo arruado ao modo que  tivessem comido 
canela de cachorro. Tudo isso mais os passarinhos e os anda-
rilhos era paisagem do meu avô. Chegou que ele disse uma 
vez: Os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de 
ser poesia. Dom de ser poesia é muito bom! 

Memórias inventadas: a infância.  
São Paulo: Planeta do Brasil, 2003.

O Lavador de Pedra
Manoel de Barros
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Naquela grande casa de pedra em que vovô Vincenzo e 
vovó Catarina moravam, ali na rua dos Anjos, havia 

uma escadinha misteriosa que subia de uma das grandes salas 
e que parava numa porta sempre trancada. Se escada tivesse 
nariz, eu poderia dizer que ela  batia com o nariz na porta. A 
porta do sótão. 

Ao perguntar para minha avó:
— Posso entrar lá?...
... ela me respondia:
— Não, Fortunatella. Criança não entra lá. 
Lá, me parecia um lugar assombrado e perigoso. Por isso 

mesmo fascinante. [...]
Uma vez por semana, vovô Vincenzo reunia à noitinha 

todos os netos [...]. Ele puxava um grande terço de madeira e 
começava a rezar. Todo mundo rezava junto com ele e, ao 
final, um vibrante coro dizia bem alto: AMÉM! Ao ouvir esse 
amém final e triunfante, vovô Vincenzo erguia as mãos para o 
céu e encomendava o terço para as almas daqueles que já 
haviam morrido [...].

Pois naquela noite iluminada, quando vovô fechou o coro 
do terço, erguendo as mãos e os olhos para o alto, tive a cer-
teza: quem morava no sótão eram as  almas do AMÉM! [...]

Um dia porém — e sempre, em toda história, há o dia de 
um porém —, prima Rina [...] perguntou-me de súbito:

— Fortunatella, o que é que o vovô guarda de bom lá no 
sótão, hein?

Ofendida, respondi-lhe mais que depressa:
— Vovô não guarda nada LÁ dentro. LÁ moram as almas 

do AMÉM, que guardam a casa de dia e de noite, principal-
mente de noite. 

Rina soltou uma grande gargalhada e me chamou de boba, 
desafiando-me:

— Pois você vá LÁ visitar essas almas, que terá uma 
grande surpresa. 

Eu não aguentava desafios. E não sosseguei enquanto não 
me vi sozinha em casa, apertando nas mãos a chave do sótão, 
que a vovó guardava dentro de um vaso. Subi devagarinho e 
com o coração assustado aquela escadinha que ia dar com o 
nariz na porta.  E, quando a abri, pus meu nariz no escuro. [...]

Procurando a janela, percebi uma fresta de luz escor-
rendo de um quadrado de madeira. Escancarei-o, e a janeli-
nha se debruçou sobre os telhados da casa de Rina. Voltei-me 
para olhar para dentro do sótão em que deviam dormir as 
almas do AMÉM! [...] O que ali estava, pendendo do teto, ou 
muito bem armazenados em caixas e sacos, eram salames, 
azeitonas, queijos duros, figos secos, nozes, avelãs, amêndoas 
e mais um monte de coisas gostosas que minha avó Catarina 
fazia subir pela escadinha toda vez que ia até o sótão. Era ali 
o estoque de alimentos para os dias de inverno, quando o frio 
enregelava os campos e não havia colheita. Era a comida para 
os corpos do AQUI. [...]

Eu logo achei que vovô Vincenzo e vovó Catarina não se 
importariam se eu distribuísse o estoque entre os netos. E me 
preparei para fazer escorregar para o telhado vizinho metade 
daqueles alimentos que meus avós haviam armazenado com 
tanto sacrifício para os dias difíceis. 

Eu disse “me preparei”. Porque uma comadre que passava 
pela rua, ouvindo risadinhas sobre os telhados vizinhos, cor-
reu a chamar vovó, que estava na Igreja de San Leone, lá na 
praça da Acquanova. [...]

Vovó Catarina levou um susto, mas me perdoou [...].
E foi assim que acabei descobrindo que, quando vovô 

Vincenzo acabava o terço e erguia as mãos para o teto, talvez 
estivesse pedindo às almas do AMÉM que velassem pela far-
tura dos campos da Calábria e que nunca deixassem faltar o 
pão e o vinho sobre as mesas a fim de que nenhum calabrês, 
nunca mais, precisasse emigrar para terras alheias. 

A menina que fez a América. São Paulo: FTD, 2002. 

As almas do Amém
Ilka Brunhilde Laurito
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Surgiu então a Nhecolândia, cujas peripécias eu 
ouvia, fascinado, como criança, nos serões à luz do lam-
pião, defendendo-me dos mosquitos, pólvoras e  mutu-
cas na Fazenda Alegria. 

[...]
Meu avô, Vicente Alexandre de Campos, ali se ins-

talou para fundar uma fazenda — o retiro Paraíso. As 
terras baixas da Nhecolândia, nome dado em homena-
gem ao desbravador, abrangiam cerca de 23,5 mil qui-
lômetros quadrados, mais de um sexto dos 140 mil 
quilômetros quadrados que constituem o Pantanal 
mato-grossense. Nheco comandou o que, por assim 
 dizer, se poderia chamar uma grande operação comuni-
tária, fazendo doações de terras aos que se animassem a 
participar da rude aventura. 

[...]
Na minha ótica de primeira infância, o Pantanal me 

parecia mais perigoso que belo. Tinha medo de  cobras 
(a jararaca, a cascavel e a sucuri) e das onças (parda e 
pintada), então abundantes nas várzeas e capões. A 
suprema forma de coragem era a caçada de onça com 
zagaia. Também levara o susto da piranha, quando entrei 

desprevenido na baía adjacente à Fazenda  Alegria. 
Quase perdi o dedão do pé direito. Era infernal o incô-
modo dos mosquitos, os pólvoras e as mutucas. Nas 
longas viagens de carros de boi, comia-se carne-seca e 
farinha de mandioca, ou assava-se um pacu pescado no 
rio. Bebia-se de manhã o “tererê”, o guaraná ralado em 
língua de pirarucu. De vez em quando se matava um 
boi para o churrasco. O pacu era o peixe favorito e 
democrático, pois de fácil pesca. 

— Pacuzão para os ricos, pacuzinho para os  pobres, 
pacu p’ra nós todos, era o refrão dos vaqueiros. 

As bebidas eram o guaraná ralado e o indefectível 
chimarrão. 

[...]
As belezas do Pantanal, com seus corixos, baías e 

várzeas, que no começo das chuvas pareciam jardins 
formais, com riqueza de flora e fauna, só entrariam na 
minha percepção trinta anos mais tarde, quando voltei, 
como superintendente do BNDE, ciceroneando uma 
turma de banqueiros do Eximbank, de Washington. 

A lanterna na popa.  
Rio de Janeiro: Topbooks, 1994. 

A saga da Nhecolândia
Roberto de Oliveira Campos
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Ao chegar da escola, dei com a novidade: uma galinha 
no quintal.
O quintal de nossa casa era grande, mas não tinha gali-

nheiro, como quase toda casa de Belo Horizonte naquele 
tempo. Tinha era uma porção de árvores: um pé de manga 
sapatinho, outro de manga coração-de-boi, um pé de gabi-
roba, um pé de goiaba branca, outro de goiaba vermelha, 
um pé de abacate e até um pé de fruta-de-conde. [...] De 
um lado o barracão com o quarto da Alzira cozinheira e um 
quartinho de despejo. Do outro lado, uma caixa de madeira 
grande como um canteiro, cheia de areia que papai botou 
lá para nós brincarmos. [...] 

Pois no fundo do quintal que eu vi a galinha, toda fol-
gada, ciscando na caixa de areia. Havia sido comprada por 
minha mãe para o almoço de domingo: Dr. Junqueira ia 
almoçar em casa e ela resolveu fazer galinha ao molho pardo.

Eu já tinha visto a Alzira matar galinha, uma coisa ter-
rível. Agarrava a coitada pelo pescoço, agachava, apertava 
o corpo dela entre os joelhos, torcia com a mão esquerda a 
cabecinha assim para um lado, e com a direita, zapt! pas-
sava o facão afiado, abrindo um talho no gogó. O sangue 
esguichava longe. Ela aparava logo o esguicho com uma 
bacia, deixando que escorresse ali dentro até acabar. E a 
bichinha ainda viva, estrebuchando nas mãos da malvada. 

Como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a 
Alzira me contou o que ia acontecer com a nova galinha.

Revoltado, resolvi salvá-la.
Eu sabia que o Dr. Junqueira era importante, meu pai 

dependia dele para uns negócios. Pois no que  dependesse 
de mim, no domingo ele ia poder comer tudo, menos gali-
nha ao molho pardo.

Era uma galinha branca e gorda, que não me deu 
muito trabalho para pegar. Foi só correr atrás dela um 

pouco, ficou logo cansada. Agachou-se no canto do muro, 
me olhou de lado como as galinhas olham e se deixou 
apanhar.

Não sei se percebeu que eu não ia lhe fazer mal. Pelo 
contrário, eu pretendia salvar a sua vida. O certo é que em 
poucos minutos ficou minha amiga, não fugiu mais de mim.

— O seu nome é Fernanda — falei então. [...]
— Vou esconder você num lugar que ninguém é capaz 

de descobrir.
Junto do tanque de lavar roupa costumava ficar uma 

bacia grande de enxaguar. A Maria lavadeira só ia voltar na 
segunda-feira. Antes disso ninguém ia mexer naquela bacia. 
Assim que escureceu, escondi a Fernan da  debaixo dela.

[...] Na manhã de domingo me levantei bem cedo e fui 
dar uma espiada na Fernanda.

[...] Lá do fundo escuro do porão, onde tinha ido me 
esconder, vi a Alzira olhar ao redor:

— Por falar nisso, onde é que se meteu a galinha? [...]
— Você não estava brincando com ela ontem, menino?
— Isso foi ontem. Hoje eu não vi ela ainda. 
— Será que fugiu? Ou alguém roubou? [...]
Agarrei a ideia no ar, era a salvação:
— Isso mesmo! Quando eu estava ali no quintal vi um 

homem passar correndo... Levava uma coisa escon dida 
embaixo do paletó. Só podia ser a galinha.

A Alzira não parecia acreditar muito na história. Pelo 
contrário, ficou mais desconfiada. 

[...] E saiu pelo quintal, à procura da galinha, olhando 
aqui e ali: nos galhos das árvores, atrás do  barracão, no 
meio dos bambus. Depois foi contar para mamãe que a 
galinha havia sumido.

Fui atrás, para o que desse e viesse. Escutei tudo. 
Mamãe torcia as mãos:

Galinha ao molho pardo
Fernando Sabino
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— E agora, como vai ser? Como é que ela foi sumir 
assim, sem mais nem menos?

— Sei lá — respondeu a Alzira: — Não acredito que 
tenham roubado, como diz o Fernando. Vai ver que saiu 
voando e pulou o muro. Bem que pensei em cortar as asas 
dela e me esqueci. Agora é tarde.

— Está quase na hora do almoço — disse minha mãe: 
— O Dr. Junqueira está para chegar em uma hora, e como 
é que a gente vai fazer sem a galinha? O Domingos vai ficar 
aborrecido.

Dali a pouco era o meu pai quem chegava da rua, tra-
zendo o jornal de domingo debaixo do braço. Quando 
mamãe lhe deu a triste notícia, para surpresa minha e dela, 
ele não se aborreceu:

— Faz outra coisa. Macarrão, por exemplo. O Dr. Jun-
queira é bem capaz de gostar de macarrão.

[...] Pois o Dr. Junqueira não só gostou, como repetiu 
duas vezes, para grande satisfação de mamãe. [...] Guarda-
napo enfiado no colarinho, o Dr. Junqueira limpou os 
bigodes, satisfeito:

— Ainda bem que era essa macarronada tão boa. Eu 
estava com medo que fosse galinha. Se tem uma coisa que 
eu detesto é galinha. Principalmente ao molho pardo.

Nem por isso senti que minha amiga Fernanda não 
estava mais condenada à morte. Mesmo porque, meu    pai 
gostava também de galinha, com ou sem o Dr. Junqueira. 
Por outro lado, ela podia ficar escondida o resto da vida (eu 
não tinha a menor ideia de quanto tempo vivia uma gali-
nha). E na manhã seguinte a Maria viria lavar roupa, ia 
descobrir a Fernanda encolhida debaixo da bacia.

Depois que o almoço terminou e o Dr. Junqueira se 
despediu, fui lá perto do tanque fazer uma visitinha a ela, 
resolvido a ganhar tempo:

— Você hoje ainda vai dormir aí, mas amanhã eu te 
solto, está bem?

Ela fez que sim com a cabeça. [...]
De manhãzinha, antes que a Maria lavadeira chegasse, 

fui até lá, levantei a bacia e peguei a Fernanda, procurei 
mamãe com ela debaixo do braço:

— Olha só quem está aqui.
Mamãe se espantou:
— Uai, ela não tinha sumido? Onde é que você encon-

trou essa galinha, Fernando?
De repente seus olhos se apertaram num jeito muito 

dela, quando entendia as coisas: havia entendido tudo. 
Antes que me passasse um pito, eu avisei:

— Se tiverem de matar a minha amiga, me matem 
primeiro.

Mamãe achou graça quando soube que ela se chamava 
Fernanda e resolveu não se importar com o que eu tinha 
feito, pelo contrário: deixou que a galinha passasse a ser 
um de meus brinquedos. Só proibiu que eu a levasse para 
dentro de casa. Fernanda me seguia os passos por toda 
parte, como um cachorrinho.

E ela continuou minha amiga, até morrer de velha, não 
sei quanto tempo mais tarde.

Só sei que alguns dias depois do almoço do 
Dr. Jun  queira, mamãe comprou um frango.

— Esse vai se chamar Alberto — eu disse logo.
— Pois sim — disse minha mãe, e mandou 

que a Alzira tomasse conta do frango.
No dia seguinte mesmo, no almoço, 

comemos o Alberto. Ao molho pardo.

O menino no espelho. 
Rio de Janeiro: Record, 1992.
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O valetão que engolia meninos 
e outras histórias de Pajé

Kelli Carolina Bassani

Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos 
engraxates eram engolidos pelo valetão da Rua Sete de Setem-

bro. Mas nenhuma delas conta esta ou outras histórias de Pajé. 
Guardo-as dentro do peito, como boas lembranças da rua onde 
vivi e que teimam em se misturar com a história da cidade. 

Nascemos juntos: eu, a rua e essas histórias. Somos uma 
coisa só, mas nós não estamos nos livros. Estamos na contramão, 
por isso me atrapalho com as palavras. Às  vezes falta ar, outras o 
ar é demais, então o meu coração acelera, o nó na garganta avisa: 
o menino Pajé vai acordar! 

Hoje, quem não conhece a Rua Sete de Setembro é porque 
não conhece minha cidade — Toledo. Apertada entre outras no 
extremo oeste paranaense, bem pertinho do Paraguai, surgiu de 
uma clareira no meio da mata. 

Naquele tempo, uma clareira; hoje, Rua Sete de  Setembro. 
Essa rua foi crescendo e acolhendo o progresso que tenta escon-
der e aprisionar as histórias de Pajé. Elas estão descansando 
embaixo do calçamento, dos asfaltos, dos prédios, das casas. 
Basta um sinal que elas voltam. 

Cheiro de terra molhada — esse era o sinal. E, ainda hoje, 
sinto esse cheiro entrando no meu cérebro e mexendo com o meu 
coração. Naquele tempo bastava sentir o cheiro de terra molhada 
para que nós, os meninos engraxates, escondêssemos nossas 
engraxadeiras — caixa de madeira em que se guardava o material 
necessário para engraxar sapatos — no porão dos fundos da 
bodega do Pizetta e, como garotos matreiros, saíssemos de mansi-
nho, sem despertar curiosidade. Corríamos lá embaixo, no começo 
da rua que embicava no meio da mata, pois o mistério ia começar! 

A chuva caía e formava muita enxurrada que, com sua força, 
trazia a terra misturada. Parecia uma cascata de chocolate que 
despencava no valetão — buraco muito profundo provocado 
pelas enxurradas, erosão. A água fresquinha que caía do céu mis-
turava com a terra quente e provocava o mistério. Nós éramos 
puxados para dentro daquele enorme buraco por uma força 
estranha sem dó. Mesmo os que não queriam não conseguiam 

resistir, porque a magia era muito forte e, em poucos segundos, 
estávamos lá dentro, na garganta do valetão, onde brincávamos 
durante horas. Nessas horas o trabalho era esquecido. 

Quando eu era menino, trabalhava muito. Todos os dias de 
manhã ia à escola e, ao retornar, mal acabava de almoçar, pegava 
a engraxadeira, colocava nas costas para a rua, quer dizer, para o 
trabalho. A engraxadeira era muito grande e pesada para meu 
tamanho — eu era apenas um garoto! Mas era a única forma de 
ajudar minha mãe no sustento da família. 

Sentia como se estivesse carregando o mundo sozinho. 
Hoje sou adulto e sei que aquela magia era fruto de nossa 

fantástica imaginação. Como qualquer outro menino, o engra-
xate também tinha direito de brincar. Uma das poucas vezes em 
que podíamos fazer isso era quando chovia. Mesmo que depois 
nos custasse castigos e surras. 

Atualmente, as brincadeiras, comparadas com as de meu 
tempo, são muito diferentes. Hoje, os heróis são Superman, 
Batman, Homem-Aranha. Antes tínhamos heróis indígenas, com 
suas histórias cheias de mistérios das florestas. 

Naquele tempo, quando chovia, o valetão da Rua Sete de 
Setembro era nosso mundo fantástico. Além das divertidas brin-
cadeiras no lamaçal que escorria da rua, fazíamos cabanas no 
paredão da erosão, guerrilhas com bodoque, usando sementes de 
árvores como cinamomo e mamona. 

Quando não chovia, sobrava tempo para brincar só aos 
domingos. Então, eu — Pajé — e minha turma nos reuníamos na 
mata, que se misturava com o terreiro das casas. 

Nele, construíamos cabanas, arcos, flechas, tacapes. Pintávamos 
o corpo todo com barro e frutinhas da mata. Assim, sentindo-nos 
como heróis, brincávamos de índios guerreiros, até o sol se esconder. 

Nossa vida se enchia dos poderes que vinham da mata e seguia 
solta, como passarinho. O fim da história? Não sei não, porque eu 
ainda vivo. E enquanto eu viver as lembranças nunca vão terminar. 
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